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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ ศึกษาปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินทส่ีงผลต่อการ
ใช้นวัตกรรมทางการเงิน และเสนอแนวทางในการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเงินให้เกิดการ
นาํไปใช้ได้จริง ภายใต้การใช้งานทมีีความปลอดภัย โดยใช้แบบสอบถามทผ่ีานการทดสอบความ
เชือมันแและความตรงเชิงเนือหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานฝ่ายกฎหมายของ
บริษัทเอกชน ทดีาํเนินงานโดยมีธุรกรรมทางการเงินผ่านนวัตกรรมทางการเงินจาํนวน  คน ที
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยกาํหนดค่านัยสาํคัญทางสถิติ 
ทรีะดับ .  

ผลการศึกษา พบว่า ( ) ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินส่งผลต่อการใช้นวัตกรรม
ทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาํคัญด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทสีุด ( ) ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน /ความเชือมันในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน / การรับรู้ความเสยีงในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความสาํคัญด้านทัศนคติในการใช้นวัตกรรมทางการเงินมากทีสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐานงานวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อาทเิช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง รายได้ 
แตกต่างกัน มีการใช้นวัตกรรมทางการเงินไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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1. บทนาํ
 นวัตกรรมทางการเงินเป็นการนาํนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน หรือทาํให้การบริการด้านธุรกรรมทางการเงินใน
รูปแบบต่างๆ ทีสามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านความ
สะดวกรวดเรว็ทเีพิมขึน และต้นทุนการใช้บริการทตีาํลง สาํหรับประเทศไทยในอนาคตนวัตกรรม
ทางการเงินจะก้าวขึนมาเป็นหนึงในกลไกสาํคัญทช่ีวยขับเคลือนระบบการเงินแห่งยุคดิจิตอล โดย
การเติบโตของนวัตกรรมทางการเงินทวัโลกจะนาํไปสู่การพัฒนาการบริการทางด้านการเงินใน
รูปแบบใหม่ๆขึนมากมาย โดยเฉพาะการบริการในกลุ่มของธุรกรรมการเงินหลัก  กลุ่มที
เกียวข้องกับผู้บริโภคทัวไป ได้แก่ ธุรกรรมทเีกียวกับการชาํระเงิน/โอนเงิน, การบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล และการให้สนิเชือ และเงินลงทุน (ศูนย์วิจัยกสกิร, 2559)  

 ประโยชน์ของ นวัตกรรมทางการเงิน นอกเหนือจากการพัฒนาบริการทางการเงินให้
ทนัสมัย ยังสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ อย่างไรกต็ามนวัตกรรมทางการเงินกยั็งมี
อุปสรรคต่อการทาํธุรกรรมทางการเงินด้านต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เนต็ได้แก่ ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย เนืองจากผู้ใช้บริการมีความกังวลในเรืองของความเสยีง จากการถูกหลอกลวง ถูกขโมย
ข้อมูล เป็นต้น แม้แนวโน้มของผู้ใช้บริการจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพิมขึนกต็าม แต่ความ
ไว้วางใจ ความกังวลของผู้ใช้บริการยังเป็นเรืองสาํคัญในประเทศไทย เพือเป็นการลดความวิตก
กงัวล และเกดิความระมัดระวังในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน และรับรู้และตระหนักถึงความเสยีง
ในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน จึงจาํเป็นต้องออกกฎหมายเพือรองรับปัจจัยด้านความปลอดภัย
จากการใช้นวัตกรรมทางการเงินอกีด้วย 

2. วตัถุประสงค์
 2.1. เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได้ และ

การศึกษา ของผู้ทใีช้นวัตกรรมทางการเงิน  
 2.2. เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซ

เบอร์ การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทลั การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุคปัจจุบัน 
และระบบ และบริการการชาํระเงิน ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 2.3. เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได้ และ
การศึกษา และปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบดิจิทลั การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุคปัจจุบัน และระบบ และบริการการ
ชาํระเงินทส่ีงผลต่อ การใช้นวัตกรรมทางการเงิน 
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3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 โดยสมมติฐานสาํหรับงานวิจัยเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงินมี 

ดังนี 
 สมมติฐานที 1 (H1) ปัจจัยส่วนบุคคลทแีตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได้ 

และการศึกษา ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกนั  
 สมมติฐานที 2 (H2) ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุคปัจจุบัน และ
ระบบ และบริการการชาํระเงินทส่ีงผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกนั 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
 4.1 เป็นแนวทางเพือพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเงินให้แก่ประชาชนทวัไปให้สามารถใช้

นวัตกรรมทางการเงิน อย่างระมัดระวังในเรืองสิทธิในการรักษาข้อมูลความลับส่วนบุคคล และมีความ
เข้าใจในระบบความปลอดภัยของกระบวนการตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคล 

 4.2 สาํหรับฝ่ายกฎหมายของบริษัทเอกชน สามารถปรับปรุงนโยบายด้านความรู้ ความ
เข้าใจ และข้อควรระวัง ในการจัดทาํสญัญาทมีีความเกยีวข้องกบันวัตกรรมทางการเงิน เพือให้พนักงาน
พนักงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทเอกชน มีทกัษะความรู้ ความเข้าใจด้านนวัตกรรมทางการเงินเพิมมาก
ขนึ  

 4.3 ตลอดจนเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐออกกฎหมายทีสอดคล้องและเป็น
ประโยชน์มากยงิขนึ 

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ประชากรและตัวอย่าง 

 พนักงานฝ่ายกฎหมายบริษัทเอกชนทัวไปซึงไม่ทราบจํานวนประชากร  ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้สูตรของของคอแครน (Cochran, 1977)และใช้ตัวอย่างสาํหรับงานวิจัยนีเฉพาะพนักงาน
ทีอยู่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเอกชน ทีดาํเนินงานโดยมีธุรกรรมทางการเงินผ่านนวัตกรรมทาง
การเงินจาํนวนทงัสนิ  คน 

5.2 ขอบเขตตัวแปรทศึีกษา 
5.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง และ

รายได้ 

333



2. ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินประกอบไปด้วย ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
ด้านการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการฟอกเงินในยุค
ดิจิทลั ด้านระบบ และบริการการชาํระเงิน 

5.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
1. การใช้นวัตกรรมทางการเงิน ประกอบไปด้วย ทัศนคติในการใช้นวัตกรรม

ทางการเงิน /ความเชือมันในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน / การรับรู้ความเสียงในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน  

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
 การวิจัยครังนี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และผู้วิจัยใช้วิธีเกบ็

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีผู้วิจัยสร้างขึนเพือเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ ซึงเนือหาของการ
ดาํเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็น  ส่วน ดังนี 

 ส่วนท ี  ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามแบบเลือกตอบได้เพียง
คาํตอบเดียว เป็นคาํถาม  ข้อ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง และรายได้ 

 ส่วนที  ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน มีลักษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามแบบ
มาตราส่วนตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได้  ระดับ มีคาํถาม  ข้อ คะแนนรวม 

 คะแนน โดยมีระดับคะแนนดังนี 
ระดับ  คือ เหน็ด้วย 

ระดับ  คือ มากทสีดุ 

ระดับ  คือ มาก 

ระดับ  คือ ปานกลาง 

ระดับ  คือ น้อย 

ระดับ  คือ น้อยทสีดุ 

ส่วนท ี  การใช้นวัตกรรมทางการเงิน แบ่งออกเป็น ทศันคติในการใช้นวัตกรรมทาง
การเงิน / ความเชือมันในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน และการรับรู้ความเสยีงในการใช้นวัตกรรม
ทางการเงิน มีลักษณะแบบสอบถามเป็นคําถามแบบมาตราส่วนตามแบบของ Likert Scale มี
ทางเลือกตอบได้  ระดับ มีคาํถาม  ข้อ คะแนนรวม  คะแนน โดยมีระดับคะแนนดังนี 

ระดับ  คือ มากทสีดุ 

ระดับ  คือ มาก 

ระดับ  คือ ปานกลาง 

ระดับ  คือ น้อย 
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ระดับ  คือ น้อยทสีดุ 

ส่วนที  ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเหน็ 

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 150 คน มีเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
57.3 และเป็นเพศชาย จาํนวน  คน เทา่กนั คิดเป็นร้อยละ .  เมอืพิจารณาตาช่วงอายุพบว่า
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีอายุระหว่าง 

 -  ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ .  และผู้มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ . โดยมีตาํแหน่งผู้บริหารระดับต้น จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามี
ตําแหน่งเจ้าหน้าที จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และส่วนใหญ่มีรายได้ที ,001- 
60,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีรายได้ท ี20,000 - 40,  บาท 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นปัจจยัปัจจยัดา้นกฎหมายทางการเงิน 

พบว่าปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน ด้านภัยคุกคามทางไซ
เบอร์มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ด้านการฟอกเงินในยุคดิจิทัล ด้านระบบ และบริการการ
ชาํระเงิน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และด้านการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลมีค่าเฉลีย
ตาํสดุ  

 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นปัจจัยปัจจัยดา้นทศันคติในการใชน้วตักรรมทาง
การเงิน /ความเชือมนัในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน / การรับรูค้วามเสี ยงในการใช้
นวตักรรมทางการเงิน  

 พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน /ความเชือมันในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน / การรับรู้ความเสยีงในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ความเสียงในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน และด้านความเชือมนัในการใช้นวัตกรรมทางการเงิน มีค่าเฉลียตาํสดุ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานฝ่ายกฎหมาย
บริษัทเอกชน ทดีาํเนินงานโดยมีธุรกรรมทางการเงินผ่านนวัตกรรมทางการเงินทมีีเพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได้ แตกต่างกัน มีการใช้นวัตกรรมทางการเงินไม่แตกต่างกันในทุก
ด้าน ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .   

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทมีีเพศแตกต่างกัน มีการใช้นวัตกรรมทไีม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .   

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทมีีอายุแตกต่างกัน มีการใช้นวัตกรรมทไีม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .   

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทมีีระดับการศึกษา แตกต่างกนั มีการใช้นวัตกรรมที
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .   

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทมีีตาํแหน่งงานแตกต่างกัน มีการใช้นวัตกรรมทีไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้แตกต่างกัน มีการใช้นวัตกรรมทีไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2 คือ ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินได้แก่ ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุค
ปัจจุบัน และระบบ และบริการการชาํระเงินทีส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกัน 

จาํนวน 4 ตัวแปร ในจาํนวน ทงัหมด 5 ตัวแปร คือ  
 ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรม

ทางการเงินอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

 ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน ด้านการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทลั ไม่ส่งผลต่อการ
ใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 ทางการเงิน 

 ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลต่อการใช้
นวัตกรรมทางอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 การเงิน 

 ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน ด้านการฟอกเงินในยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการใช้
นวัตกรรมทางการเงินอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

 ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน ด้านระบบ และบริการการชาํระเงิน ส่งผลต่อการใช้
นวัตกรรมทางการเงินอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

8. อภิปรายผลการศึกษา
 ผลการวิจัยเรือง “ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินทส่ีงผลต่อการใช้นวัตกรรมทาง

การเงิน” จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนาํมาอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังนี 

8.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
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 จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได้ และการศึกษา ส่งผล
ต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกนั ซึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทแีตกต่างกัน 
เช่น เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได้ และการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน ซึงผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินันท ์นาคะเลิศกวี ( ) ได้ศึกษาวิจัยเรือง ปัจจยัทมีี
ผลต่อการยอมรับการใช้นวัตกรรมทางการเงินด้าน E-Service เพือชาํระค่าบริการของผู้ใช้บริการ
โทรศัพทเ์คลือนท ีAIS ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงจาํนวน  คน คิดเป็น ร้อยละ .  โดยมีอายุของผู้ใช้บริการอยู่ในช่วงประมาณ  
–  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  มี การศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็ นร้อยละ .  มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ ห้างร้าน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีรายได้ทีได้รับต่อ
เดือนอยู่ท ี ,001 – 20,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  เพือใช้เป็น แนวทาง
สํา หรับผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลือนทีในการกําหนดนโยบายการวางแผนการตลาดการ 
ประชาสัมพันธ์ การวิจัย และพัฒนาคุณภาพการบริการให้ตอบสนองได้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) เป็น
กรอบในการศึกษาวิจัย และสอดคล้องกบังานวิจัยของพัชรียา สตุา ( ) ได้ศึกษาวิจัยเรืองการ
รับรู้การสือสารการตลาด ทัศนคติของผู้บริโภคทีมีต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงินผ่านการซือ
สินค้าผ่าน QR Code เกบ็ตัวอย่างจาํนวน  ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติทใีช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทใีช้ทดสอบ t-test ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียทีมีประชากร  กลุ่ม ใช้ F-test (ANOVA) ทีมีมากกว่า  กลุ่มใช้
Pearson correlation ทดสอบความสัมพันธ์ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุในช่วง  -  ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และรายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่วง ,000 – 25,  บาท การรับรู้การสือสาร
การตลาดของผู้บริโภคทีมีต่อ QR Code ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในระดับมาก กับด้านการใช้
เครือข่ายสือสารอิเลก็ทรอนิกส์ ทศันคติของผู้บริโภคทมีีต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงินผ่านการ
ซือสินค้าผ่าน QR Code ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับด้านแนวโน้มในอนาคตในการใช้นวัตกรรมทาง
การเงินผ่านการซือสนิค้าผ่านระบบ QR Code

8.2 ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน 

 จากการศึกษาปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การยืนยัน
ตัวตนผ่านระบบดิจิทลั การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุคปัจจุบัน และระบบ และ
บริการการชําระเงินทีส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
กฎหมายทางการเงิน ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินใน
ยุคปัจจุบัน และระบบ และบริการการชาํระเงินส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกัน 
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ซึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของจิญาดา แก้วแทน (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยทีมี
ผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน ด้านการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์มโฟน 
กรณีศึกษาในพืนทกีรุงเทพมหานคร และปทุมธานี โดยมีการศึกษาด้าน 1) ทศันคติ ทมีีผลต่อการ
ยอมรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์มโฟน 2) ความเชือมันในการใช้
นวัตกรรมทางการเงินโดยการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3) การรับรู้ความเสียงทมีีผลต่อการใช้
นวัตกรรมทางการเงินโดยการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 4) อิทธิพลของทศันคติ การคล้อยตาม 
ความเชือมันในนวัตกรรมออนไลน์ การรับรู้ความเสียง ทมีีผลต่อการยอมรับการใช้นวัตกรรมทาง
การเงินโดยการใช้บริการการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์มโฟน  และสอดคล้อง
กบังานวิจัยของ ธนาภา หิมารัตน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยทส่ีงผลต่อการใช้งานนวัตกรรม
ทางการเงิน พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
งาน และเพือเป็นการค้นหาความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย ทังนี เพือให้ผู้
ให้บริการสามารถผสมผสานบริการตามกระแสความนิยมของตลาด จากเทคโนโลยีทางการเงิน 
โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ( C’s) ซึงได้แก่ คุณค่าทีลูกค้าจะได้รับ 
(Customer Value) ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) และการติดต่อสอืสาร 
(Communication) เพือผู้ให้บริการสามารถนาํข้อมูลเหล่านันไปปรับปรุงกลยุทธ์ทมีีอยู่ และนาํไปสู่
เป้าหมายการให้บริการลูกค้า นันคือ คุณภาพการบริการ (Service Quality) ซึงเป็นเป้าหมายสาํคัญ
ทีผู้ให้บริการหากลยุทธ์ในการจัดการทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารเป็น
ธุรกิจบริการด้านการเงิน เพือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากทีสุด
นอกจากเรืองการใช้นวัตกรรมมาให้บริการยังพบว่า เรืองของการรับรู้ความเสียง ทส่ีงผลต่อการ
ตัดสนิใจใช้งานนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเงินของลูกค้าอกีด้วย  

9. ขอ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป 

. การวิจัยในครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยทส่ีงผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน
เท่านัน ดังนันจึงควรขยายขอบเขตด้านกลุ่มประชากรทใีช้ในการศึกษา ให้ครอบคลุม มากยิงขึน 
เพือเป็นแนวทางการศึกษาข้อมูลเพิมเติมในการใช้นวัตกรรมทางการเงินครังต่อไป 

. ควรจะศึกษาตัวแปรอนืๆ ทอีาจส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน เพิมเติม เช่น
ปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้านรูปแบบการใช้ชีวิต เพือให้สามารถปรับปรุง พัฒนา และ 
ออกแบบผลิตภัณฑใ์ห้มีความหลากหลายตรงกบัความต้องการ 

. ควรมีการศึกษาและวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย เพือความหลากหลายของข้อมูลใน
การทาํงาน วิจัยครังต่อไปเกยีวกบัปัจจัยทส่ีงผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน 
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4. การวิจัยในครังนีมีข้อจาํกัดในเรืองนวัตกรรมทางการเงินทีไม่ได้ชีเฉพาะเจาะจงใน
ด้านหนึงด้านใด หรือนวัตกรรมทางการเงินบนอุปกรณ์ชนิดใด ดังนันจึงควรขยายขอบเขตในการชี
เฉพาะด้านการใช้นวัตกรรมทางการเงินในด้านหนึงมากขึน  

10. กิติกรรมการ
การค้าคว้าอิสระเรือง “ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินทีส่งผลกระทบต่อการใช้

นวัตกรรมทางการเงิน” ครังนีสามารถสาํเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก ผศ . ดร.ดารณี 
เอือชนะจิต อาจารย์ทปีรึกษาการค้นคว้าอสิระ รวมถึง ดร. ศิริเดช คาํสุพรหม และ รศ.ดร. ธนิดา 
จิตร์น้อมรัตน์ ทีกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิจัย พร้อมทงัให้ความรู้ คาํแนะนาํ ปรึกษา 
ฝึกฝนและขัดเกลาให้ผู้วิจัยสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ทไีด้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้กับการทาํวิจัยในครังนี ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดียิง จนงานวิจัยครังนีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนไปได้ด้วยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารย์ทุก
ท่านทีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ทาํให้ผู้วิจัยสามารถนําความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครังนี ผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมาไว้ ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณผู้ทีอยู่เบืองหลังความสาํเร็จในงานวิจัยครังนีทุกท่าน ได้แก่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านทีให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทาํให้ผู้วิจัย
สามารถนาํมาใช้เพือทาํให้งานวิจัยสมบูรณ์มากยงิขนึ  

 สุดท้ายนีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาทใีห้การอบรม และสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาของผู้วิจัยด้วยความรักและความปรารถนาดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณพีน้อง และ
เพือนทุกท่านทีคอยห่วงใย และให้กาํลังใจจนงานวิจัยครังนีลุล่วง คุณค่าและประโยชน์ของการ
ค้นคว้าอสิระครังนี ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทุกทา่นทมีีส่วนร่วมในการศึกษาครังนี 

 หากงานวิจัยนีพึงมีประโยชน์ประการใด ผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้ทีมีพระคุณทุกท่าน 
ตามท ีได้กล่าวอ้างไว้ข้างต้นไว้ทุกประการ 
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